
 

 
Expertisecentrum Plato & 

Max Wildschut organiseren 
 
 

3 masterclasses  
 

in het najaar van 2019: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mooie theorie versus weerbarstige praktijk 

 
In bovenstaande afbeelding zomaar 
enkele uitspraken die je dagelijks tegen 
kunt komen in organisaties die in 
ontwikkeling zijn naar meer 
wendbaarheid, minder management of 
zelforganisatie. Mooie termen die 
opgeschreven worden in aansprekende 
koersdocumenten en waar niet snel 
iemand op tegen zal zijn.  
 

Maar…………dan is er de praktijk! En die is 
weerbarstig. Want hoe creëer je dat 
eigenaarschap in een team of 
organisatie? En wat voor kaders moeten 
we gaan stellen; waar gaan die kaders 
precies over? Hoe bewegen we naar een 
meer faciliterende stijl van leidinggeven 
en welk gedrag hoort daarbij? Hoe 
pakken we onze rol vanuit HR hierbij? 

 

 
Masterclasses: leer om te gaan met die weerbarstige praktijk 

 
Het zijn allemaal vragen waar veel leidinggevenden, HR-professionals, medewerkers, directies, 
adviseurs, coaches en teamontwikkelaars vandaag de dag tegenaan lopen in organisaties. 
Juist voor hen hebben Max Wildschut en Jirtsin Beenhakker deze verdiepende en praktisch 
ingerichte Masterclasses ontwikkeld. Vanuit de evolutionaire psychologie leer je snel begrijpen 
waarom mensen zich op een bepaalde manier gedragen in organisaties. Aansluitend ga je 
vanuit concrete casuïstiek aan de slag hoe je dit gedrag positief kunt beïnvloeden. En zo krijg 
je in korte tijd bijvoorbeeld zicht op hoe eigenaarschap bij mensen tot stand komt, welk soort 
leiderschap past in een wendbare organisatie of hoe je zelforganisatie kunt begeleiden in 
teams. 

 

  



 

Masterclass 1  
Leiderschap in  
wendbare organisaties 

 
 

Goed leiderschap is een voorwaarde voor succes 
Goed leiderschap is wat teams en organisaties succesvol maakt. Wat dat concreet betekent 
verschilt per team en organisatie. Soms is het coachend leiderschap wat een team succesvol 
maakt, soms corrigerend of juist coördinerend. We leven en werken in een wereld die constant 
aan verandering onderhevig is. Daar moeten organisaties steeds in mee bewegen. En het 
leiderschap dus ook. Twee zaken zijn daarbij van cruciaal belang: 
 

1. In verbinding staan met je mensen 
2. Het juiste type leiderschap bieden 

 
Dit vergt een fundamenteel andere kijk op leiderschap. Leiderschap dat is geworteld in het 
menselijke proces (mensen meekrijgen) én de praktische eisen (de veranderingen) van het 
moment. Om je die fundamenteel andere kijk op leiderschap eigen te maken, nemen we je 
mee in de evolutionair psychologische aspecten van leiderschap. Een tipje van de sluier? In 
de moderne tijd krijgen medewerkers een leidinggevende toegewezen, terwijl onze 
voorouders leiders volgden die hen als groep succesvol maakten. Interessant om dit eens te 
plaatsen in het licht van samenwerken toch? 
 
Masterclass Leiderschap in wendbare organisaties 
In de tweedaagse masterclass gaan we terug naar de basis van leiderschap om 
fundamentele vragen te beantwoorden over: 
 

• Wat is de betekenis van leiderschap? 
• Hoe beweeg je mee in leiderschap? 
• Hoe blijf je in verbinding? 
• Waar sta jij qua leiderschap? 

 
Je krijgt belangrijke inzichten mee die jou gaan helpen met de ontwikkeling van jouw eigen 
leiderschap, maar ook in de ontwikkeling van leiderschap in je organisatie. Er is ruimte om te 
experimenteren, discussiëren en elkaar te inspireren. Daarnaast kun je vragen of casussen 
aanleveren, want we maken graag de koppeling met de praktijk en situaties waar jullie 
tegenaan lopen. Deze vragen of casussen gaan we ook meteen concreet uitwerken, zodat je 
er na deze tweedaagse meteen mee aan de slag kunt! 

 
 
 
 
 
 



 

Voor wie is deze masterclass? 
Voor iedereen die gericht bezig is met leiderschap, leidinggeven of het ontwikkelen van 
leiderschap in organisaties.  

 
Programma 
Dag 1 | Inzicht 
Aan de hand van belangrijke wetenschappelijke inzichten in leiderschap gaan we reflecteren 
op ieders eigen situatie en eigen leiderschap. De basis vormt hier de evolutionaire 
leiderschapstheorie (ELT). Deze belangrijke wetenschappelijke theorie maakt inzichtelijk 
waarom mensen leiders volgen. Vraagstukken die o.a. aan de orde komen zijn: 
 

§ Hoe om te gaan met formeel en informeel leiderschap 
§ Waar letten volgers op wanneer ze leiders beoordelen 
§ Waarom het vaak moeilijk is goed leider te zijn in een moderne organisatie 

 
Dag 2 | Praktijk 
We zoomen in op de praktijk; wat kunnen we leren van de ervaringen en hoe kunnen we 
stappen maken naar nog effectiever leiderschap: 
 

§ Formeel en informeel leiderschap 
§ Leiderschapsontwikkeling: hoe doe ik dat? 
§ Leiderschap bij zelforganisatie 
§ Flexibele toepassing van leiderschapsstijlen 
§ Aansluiten op de behoefte van teams 
§ Omgaan met overbodig en overheersend leiderschap 

 
Na afloop van deze tweedaagse masterclass weet jij... 

 
ü ...wat de evolutionaire en psychologische meerwaarde is van leiderschap; 
ü ...hoe je leiderschap kunt versterken in je organisatie; 
ü ...hoe je aan de slag kunt met jouw persoonlijke leiderschapsvraagstukken. 

 

  



 

Masterclass 2  
Zelforganisatie 

 
 

Zelforganisatie als standaard bij onze verre voorouders 
Zelforganisatie is een hype. Niet alle organisaties zijn echter voorstander en hebben 
zelforganisatie al afgeschreven als een onhaalbaar ideaal. Best vreemd, gezien het feit dat 
zelforganisatie de meest natuurlijke werkvorm is voor mensen. Onze verre voorouders hebben 
honderdduizenden jaren geleefd in kleine zelforganiserende groepjes. Waarom is het dan zo 
moeilijk om het in moderne organisaties van de grond te krijgen? En kunnen we iets leren van 
onze voorouders? Wetenschappelijk onderzoek laat zien dat er een aantal duidelijke 
randvoorwaarden zijn om zelforganisatie te laten slagen. Tijdens deze masterclass gaan we in 
op de onderliggende logica hiervan, wat we kunnen leren van onze voorouders en hoe hier in 
de moderne organisaties mee aan de slag te gaan. 
Wij denken zelfs (en ervaren dit ook bij diverse organisaties) dat zelforganisatie een goed 
uitgangspunt vormt voor het creëren van een wendbare en zelfstandig werkende organisatie.  
We gaan dit met je delen aan de hand van concrete ervaringen en natuurlijk ondersteund 
met een breed aanbod van psychologische inzichten. 
 
Voor wie is deze masterclass? 
Voor iedereen die gericht bezig is met zelforganisatie, zelfstandig werkende teams of het 
vergroten van professionele zelfstandigheid in organisaties. 
 
Programma 
In het ochtenddeel gaan we in op wat de wetenschap ons leert over zelforganisatie en welk 
inzicht dit ons geeft in onze eigen vraagstukken rond zelforganisatie. In de middag vertalen we 
de inzichten naar concrete stappen die we kunnen nemen om het proces van zelforganisatie 
te faciliteren in organisaties. Denk hierbij aan persoonlijk leiderschap, teamontwikkeling, 
leiderschap, bedrijfsvoering en cultuur. 
 
Na afloop van deze ééndaagse masterclass weet jij... 

 
ü ...waarom zelforganisatie goed aansluit op onze natuurlijke wijze van (samen)werken; 
ü ...hoe je zelforganisatie goed kunt faciliteren vanuit verschillende themagebieden; 
ü ...hoe je aan de slag kunt met je eigen specifieke organisatievraagstukken rondom 

zelforganisatie. 
 

 
 



 

Masterclass 3  
Eigenaarschap &  
Motivatie 
 
 
Eigenaarschap is meer dan loslaten 
Managers krijgen steeds vaker te horen dat ze moeten leren loslaten en medewerkers horen 
vaak dat ze meer eigenaarschap moeten tonen in de organisatie. Eigenaarschap betekent dat 
de medewerker zich verantwoordelijk voelt voor het werk en daardoor meer 
verantwoordelijkheid neemt en initiatief laat zien. Maar hoe werkt dat eigenaarschap precies bij 
mensen? En hoe creëer je eigenaarschap als het er niet vanzelfsprekend is? En staat 
eigenaarschap dan gelijk aan een hoge resultaatgerichtheid of is daar meer voor nodig? Ook 
motivatie speelt hierbij een belangrijke rol; dus hoe kun je die verhogen? De psychologische 
werking van motivatie komt daarom uitvoerig aan bod in onze Masterclass. 
 
Wat maakt dat mensen eigenaarschap voelen in het werk en wat kan dit gevoel juist 
ondermijnen? Na deze Masterclass weet je het! 
 
Voor wie is deze masterclass? 
Voor iedereen die gericht bezig is met specifieke HR-vraagstukken, leidinggeven, zelforganisatie 
of het stimuleren van zelfstandiger werken in organisaties. 
 
Programma 
In het ochtenddeel gaan we in op wat de wetenschap ons leert over eigenaarschap en welk 
inzicht dit ons geeft in onze eigen vraagstukken rond eigenaarschap. In de middag vertalen we 
die inzichten naar concrete stappen die we kunnen nemen om eigenaarschap te verbeteren.  
 
Na afloop van deze ééndaagse masterclass weet jij... 
 

ü ...wat de psychologische werking is van eigenaarschap en motivatie; 
ü ...hoe je eigenaarschap en motivatie kunt stimuleren en faciliteren in je organisatie; 
ü ...hoe je aan de slag kunt met je eigen concrete organisatievraagstukken rondom 

eigenaarschap en motivatie. 
 

 
 
  



 

Goh.  
Interessant deze masterclasses!  

 
Ben jij erbij? Meld je snel aan (vol = vol) door een mail te sturen. Graag horen we naast  
je naam ook waar je werkt en in wat voor functie.  
 
Elsemieke Kok 
elsemieke@expertisecentrumplato.nl 

 
 
 

De begeleiders 
Een mooie mix van wetenschap en praktijk 
 
Legio praktijkervaring gecombineerd met wetenschappelijke onderbouwing van twee 
professionals die zich op meerdere fronten al hebben bewezen resulteert in een expertise die 
je als professional niet wil missen. Max Wildschut en Jirtsin Beenhakker nemen je mee in de 
thema’s leiderschap, eigenaarschap en zelforganisatie en geven met hun eigenzinnige blik 
waardevolle inzichten en gerichte handvatten om deze thema’s vervolg te geven binnen de 
eigen organisatie.  
 
Over Max Wildschut 
Max richt op vanuit de neuro-, cognitieve- en evolutionaire 
psychologie op vraagstukken rondom prestatie, motivatie, 
samenwerking en leiderschap in organisaties. Hij schreef hierover 
in onder meer de bestsellers Darwin voor managers, Gezag en Stop 
Denk Doe. Samen met professor Mark van Vugt doet hij aan de VU 
onderzoek naar leiderschap vanuit een evolutionair perspectief. 
Max bewijst al jaren over een uitzonderlijke expertise te beschikken 
om gedrag in organisaties begrijpelijk te maken. Hoeveel nieuwe 
inzichten kunt u aan? 
 
Over Jirtsin Beenhakker 
Jirtsin, organisatieverwonderaar bij Expertisecentrum Plato, weet 
de aspecten management, leiderschap, HRM en psychologie te 
combineren tot een duidelijke koers voor organisaties. Door 
wetenschappelijke inzichten en concrete praktijkervaring te 
verbinden helpt hij dagelijks organisaties bij hun vraagstukken 
rondom zelforganisatie en HR. Met zijn essay ‘De effectief 
onzichtbare leider’ won hij de prestigieuze NVP Future Award. Vorig 
jaar schreef hij samen met Gerlinda Tijhuis het boek 
Ritselmanagement Binnenstebuiten.  


